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Polska na tle Europy – skutki zdrowotne i 
gospodarcze pandemii COVID-19 w 2020 roku 

Metodologia
W celu oceny skutków zdrowotnych pandemii w Polsce, porównano dane dotyczące liczby zgonów w kilku wybranych państwach europejskich.
Zestawiono średnią z lat 2016-2019 z wartością w 2020 dla każdego z uwzględnionych krajów. Na podstawie tygodniowych raportów Eurostatu,
opracowano procentową nadwyżkę zgonów w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Jednakże skutki zdrowotne
pandemii nie mogą być jednak analizowane w oderwaniu od skutków ekonomicznych, szczególnie że część krajów bardziej skupiła się na
pobudzaniu gospodarki, aniżeli na obniżaniu liczby zgonów. Aby zmierzyć wpływ pandemii w tym wymiarze, porównano więc zmianę stopy
bezrobocia (wg danych Eurostatu) pomiędzy wrześniem 2019 a wrześniem 2020 w wyselekcjonowanych krajach.

Jak można zauważyć na wykresie, w pierwszej fali Polska, podobnie jak Niemcy, zanotowała
relatywnie niską ponadnormatywną liczbę zgonów. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku
drugiej fali, podczas której to właśnie w Polsce nadwyżka zgonów była największa .

Do tej pory Polska odczuła niewielkie
skutki gospodarcze – stopa bezrobocia
pozostała blisko poziomu sprzed
wybuchu pandemii COVID-19. Należy
jednak zauważyć, że niska wartość
tego wskaźnika może wynikać ze
strukturalnego niedoboru pracowników
na rynku pracy oraz względnie słabej
pierwszej fali w Polsce. Pandemia nie
pogorszyła znacząco stopy bezrobocia
we Francji i we Włoszech, natomiast jej
gwałtowny wzrost zaobserwowany
został w Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz
w Niemczech.
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Rozwój pandemii i jej konsekwencje
gospodarcze w poszczególnych krajach
Różnice w testowaniu i środkach
zapobiegawczych stosowanych przez różne
kraje utrudniają zestawienia porównawcze
sytuacji epidemicznej i gospodarczej. Na
podstawie zabranych i opracowanych danych
pochodzących z bazy Eurostatu,
zakwalifikowaliśmy Polskę, Francję, Włochy,
Niemcy, Szwecję i Wielką Brytanię do jednej z
czterech kategorii:
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Tygodniowy wzrost zgonów w 2020
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